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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.

Nazwa komponentu

1

2
Obudowa

1.

Procesor
2.

Pamięć
3.

Gniazda PCI
4.

Wbudowane porty
5.

Wymagane minimalne
parametry techniczne
urządzenia
3
Obudowa: typu Rack
maksymalnie wysokość Rack
2U,Minimum 8 alokacji na dyski
3,5” SATA Hot – Plug.
możliwość instalacji dysków
2,5” SATA, SSD, SAS
dostarczona wraz z szynami
umożliwiającymi wysunięcie
serwera z szafy rack , wraz z
oraganizerem kabli oraz z
panelem frontowym
zabezpieczającym dyski przed
ich nieautoryzowanym
wyciągnięciem.
Dwa Procesory serwerowe min.
8 rdzeniowe, taktowanie min,
2,1 GHz; min. 11MB cache
osiągające w testach
www.cpubenchmark.net w
konfiguracji PassMark - CPU
Mark Multiple CPU Systems –
wynik min. 16430 punktów
Na dzień 10.06.2019.
Minimum 64 GB pamięci DDR4
ECC RDIMM o częstotliwości
taktowania minimum 2400MT/s.
Minimum 12 slotów na pamięć z
możliwością rozbudowy do 3TB
3DS ECC RDIMM
Minimum jeden slot x16
generacji 3 o prędkości x16
pełnej wysokości, min. dwa
sloty x8
generacji 3 o prędkości x8
pełnej wysokości, min. dwa
sloty x8 generacji 3 o prędkości
x8 low-profile
Min. 4 porty USB 3.0, min 2
porty RJ45, 1 port RJ45
dedykowany do
zarządzania,min.1 port VGA,

Interfejsy sieciowe

2 x 1Gb Ethernet;

6.
Zarządzanie
7.

•
• Support for Intelligent
Platform Management Interface
v.2.0
•
• IPMI 2.0 with virtual
media over LAN and KVM-overLAN support
Kontroler dysków

8.

Wewnętrzna pamięć masowa
9.

Sprzętowy kontroler dyskowy,
posiadający min. 2GB nieulotnej
pamięci cache, możliwe
konfiguracje poziomów RAID: 0,
1, 5, 6, 10,50,60 wraz z
podtrzymaniem pamięci
kontrolera ( cache vault);
Możliwość instalacji dysków 8
dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane 3 dyski SAS o
pojemności min. 1200 GB
każdy, 12G, 10K

10.
Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug min.
740W każdy. Platinum Certified

Wentylatory

Redundantne

Gwarancja

Min. 3 lata gwarancji
realizowanej w miejscu
instalacji sprzętu, z czasem
reakcji do następnego dnia
roboczego od przyjęcia
zgłoszenia, Serwis on-site
24/48h świadczony w dni
robocze
Serwer musi być
wyprodukowany zgodnie z
normą ISO-9001 oraz ISO14001.
Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć wraz z ofertą
dokument potwierdzający
zgodność z w/w normami
Serwer powinien posiadać
deklaracja CE, którą należy
dołączyć do oferty.
Serwer zgodny z systemem
operacyjnym Windows Server
2019,. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć wraz z

11.
12.
13.

Certyfikaty
14.

Dokumentacja
15.

Wdrożenie
16.

System operacyjny
17.

ofertą dokument potwierdzający
zgodność z w/w systemem, ze
strony
https://www.windowsservercatal
og.com
Zamawiający wymaga
dokumentacji w języku polskim
lub angielskim.
Możliwość telefonicznego
sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej serwera oraz
warunków gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezpośrednio
u producenta lub jego
przedstawiciela.
Wykonawca będzie
zobowiązany do zainstalowania
serwera w szafie rack,
uruchomienia, instalacji i
konfiguracji serwerów, w tym
kart sieciowych.
MS Windows Svr Std 2019
64Bit D OEM 16C x 2 szt , plus
115 licencji MS Windows Server
CAL 2019 USER CAL OEM PL

• Licencja Veeam Backup Essentials Standard – 1 szt.
• Usługi wdrożenia wirtualizacji i systemu backupu:
o Opracowanie projektu: ▪ szczegółowa analiza potrzeb,
▪ szczegółowa inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,
▪ opracowanie konfiguracji serwera wirtualizacyjnego,
▪ opracowanie konfiguracji sieci komputerowej,
▪ opracowanie konfiguracji maszyn wirtualnych.
o Instalacja systemu wirtualizacji: ▪ instalacja 2 hostów wirtualizacyjnych Hyper-V: •
konfiguracja sprzętowa serwera wirtualizacyjnego,
• instalacja hypervisora,
• konfiguracja hypervisora,
▪ instalacja narzędzi zarządzających,
o Migracja 3 serwerów fizycznych do maszyn wirtualnych: ▪ utworzenie i konfiguracja
maszyny wirtualnej,
▪ migracja serwerów fizycznych do maszyn wirtualnych,
▪ instalacja narzędzi integracji (Integration Components).
▪ testowanie poprawności działania serwerów.

o Wdrożenie systemu backupu: ▪ utworzenie maszyny wirtualnej,
▪ instalacja serwera MS Windows Server,
▪ instalacja Veeam Backup & Replication,
▪ instalacja i konfiguracja dysku sieciowego NAS,
▪ konfiguracja Veeam Backup & Replication,
▪ testy odtworzeniowe.

o Wdrożenie systemu Veeam One: ▪ instalacja Veeam One,
▪ konfiguracja Veeam One.

o Przeprowadzenie szkolenia administratorów w zakresie podstawowej administracji
wdrożonymi systemami (8 godz.).
o Opracowanie podstawowej dokumentacji konfiguracji systemu.

